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1. Innledning 

Etter Plan- og bygningslovens § 4-3 (PBL) er det et generelt krav om at det ved planer for utbygging 
skal gjennomføres ROS-analyser.  

For planer med krav til konsekvensutredning er det forutsatt at ROS-analysen skal inngå i 
konsekvensutredningen, jamfør KU-forskriftens § 21. 

I rundskriv T-2/09 Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven fra 2009 heter det om §4-3 at 

Bestemmelsen retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes særlig 
risiko. […] Risiko og sårbarhet kan på den ene siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, 
som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en følge av 
arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene 
brukes. 

I «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» (2018) er det 
forankret at klimatilpasning skal inngå som en del i ROS-analysen.  

 
1.1 Hensikt 

Hensikten med å vurdere risiko og sårbarhet er å få en oversikt over risikobildet og å gi et grunnlag 
for å kunne ta gode beslutninger om løsninger og avklare eventuelle behov for risikoreduserende 
tiltak.  

Denne ROS-analysen belyser risikobildet ved utbygging av utbedringsstrekning Rv52 Tuv - Venås 

ROS-analysen er et vedlegg til reguleringsplan. 

I denne fasen gjøres det en mer detaljert vurdering enn på kommunedelplan-nivå, hvor det fokuseres 
på behov for risikoreduserende tiltak og et tolererbart risikonivå i prosjektet. 
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1.2 Metode 
 

Denne ROS-analysen følger risikostyringsprosessen etter NS-ISO 31000:2018, som er gitt i V712 
konsekvensanalyser. Utførelsen er basert på veiledning gitt i SVV rapport nr. 632 «ROS-analyser i 
vegplanlegging» (Statens vegvesen, 2020) og rapport nr. 530 «Risiko og sårbarhetsanalyse av 
naturfare» (Statens vegvesen, 2018). Metoden i SVV rapport nr. 632 tar utgangspunkt i DSBs veileder 
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (DSB, 2017). Det er blitt gjort tilpasninger er 
gjort for å bedre passe for vegprosjekter og for Statens vegvesen som vegeier. Nedenfor vises 
trinnene i ROS-analysen som en 5-trinnsmetodikk (figur 1), hentet fra DSBs veileder.  

 

Figur 1 Trinnene i ROS-analysen etter figur i DSB-veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging» 

I tillegg ligger følgende faglige rapporter til grunn for analysen: 

- Risikovurdering Trafikksikkerhet av 26.mars 2021 
- Heilheitleg risiko- og sårbarheitsanalyse for Hemsedal kommune (Hemsedal 

kommune, 2019) 
- Geoteknikk Tuv Venås B10331-GEOT-01 
- Ingeniørgeologisk rapport 

 

 

 

 

 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Vurdere risiko og sårbarhet
Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Identifisere mulige uønskede hendelser
Sjekkliste risikoidentifisering

Beskrive planområdet og prosjektet
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1.3 Avgrensninger 
ROS-analysen vurderer ikke tema som er sikret gjennom andre krav til utredning, eller som inngår i 
konsekvensutredningen. 

For dette planprosjektet gjelder det:  

Det er i prosjektet gjennomført en trafikksikkerhetsmessig risikovurdering (Risikovurdering Rv.52 Tuv 
– Venås, 2021) som har vurdert tre alternativ til løsning: 

• 0-alternativet 
• 3-felts løsning som tilrettelegger for forbikjøring i Støytebakken, løsningen følger dagens 

trase og kurvatur 
• 2-felts løsning med slakere stigning 

3-felts løsningen ble vurdert til å ikke løse problemet med stigning og kurvatur og kan lede til nye 
trafikksikkerhetsproblemet og ble frarådet. 2-felts løsning med slakere stigning og redusere antall 
direkteavkjørsler ble anbefalt og ligger til grunn for planlagt løsning.  

Risiko i byggeperiode/anleggsfase er i noe grad gjennomgått i analysen for å fange opp hendelser 
som kan kreve areal. Det forutsettes at gjeldene retningslinjer og prosedyrer for anleggsarbeid følges 
i senere prosjektfaser. 

Det skal utarbeides en ytre miljøplan (YM-plan) senest i prosjekteringsfasen. Når det gjelder 
anleggsperioden er det egne krav til at det gjennomføres SHA-plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø, sikker-jobb-analyser (SJA), samt risikovurdering i byggeplanfase hvor det brukes 
RISKEN. RISKEN er SVV’s verktøy for å utføre overordnede risikovurderinger i henhold til kravene i 
byggherreforskriften. 

Det er ikke gjennomført analyse knyttet til hvilken grad utbyggingen vil påvirke samfunnssikkerhet 
etter 3R metoden; robusthet, redundans og restitusjon. Det er vurdert til at dette er mindre aktuelt 
for denne strekningen og at utbyggingen får liten påvirkning sammenlignet med dagens situasjon. Ny 
veg får en høyere standard, men området vil ha de samme omkjøringsmulighetene og mulighet for 
opprettelse etter bortfall er tilsvarende eksisterende situasjon.  

Uønskede hendelser knyttet til følgende temaer er omtalt i ROS-analysen:  

- Naturfare 
- Tilgjengelighet  
- Samfunnsviktige objekter og virksomheter 
- Sårbare objekter og risikoobjekter 
- Trafikksikkerhet  
- Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader 

Tabell 1 viser status på andre risikokartleggingsprosesser i planfasen ved sluttføring av ROS-analysen. 

Tabell 1 Status på andre risikokartleggingsprosesser  

Risikokartleggingsprosesser 
knyttet til “navn på prosjekt” 
 

Status Kommentar 

Skredfaglig rapport Under utarbeidelse parallelt med 
denne analysen 

Tett dialog med fagpersoner 
underveis 

Geoteknikk Tuv Venås B10331-
GEOT-01 

Under arbeid Området er vurdert til Getoteknisk 
verdi 1, laveste konsekvensklasse 



ROS-analyse Rv 52 Tuv - Venås 

6 
 

1.4 Prosess 
Risikovurderingen denne rapporten bygger på er et resultat av studier og analyser av tilgjengelig 
grunnlagsmateriale i planområdet. Grunnlagsmateriale er innhentet via NVE Atlas, DSB kartinnsyn, 
NVDB og fagrapporter som var tilgjengelig pr juni 2021. ArcGis er brukt som GIS-verktøy for å koble 
ulike kartlag med planlagt vegtrase. 

For å undersøke hvilke hendelser som kan skje i planområdet og hvilke forhold som kan påvirke 
risikobildet ble det gjennomført et HAZID-møte via Teams 17.juni 2021. Deltakere er angitt i tabell 2. 
Hazid-møtet ble gjennomført som et felles møte for tiltakene Tuv – Venås og Storeskar bru. Det er 
også gjennomført dialoger med andre fagressurser innen elektro, drift- og vedlikehold og kulturmiljø 
i analyseperioden.  

Vurderingene foretatt i ROS-analysen baserer seg på den samlede kompetansen analysegruppa 
besitter, se tabell 2. 

I risikoidentifiseringen ble sjekklisten (vedlegg 1) brukt som hjelpemiddel.  

Rapporten er skrevet av overingeniør Runa Aaland Eggum. 

Tabell 2 Deltakere i analysegruppen 

Navn Etat Rolle/fagfelt Deltatt i Hazid-møte 
(dato 17.06.21.) 

Kinga Bobinska Hemsedal kommune Arealplanlegger Ja 
Pål Bjerke Hallingdal brann- og 

redning 
Beredskap Ja 

Simen Aastorp Haga Statens vegvesen Planleggingsleder Ja 
Marius Vestby-
Kornstad 

Statens vegvesen Vegplanlegger Ja 

Olav Henneseid Statens vegvesen Geoteknikk Ja 
Cecilie Hallingstad Statens vegvesen Geologi Ja 
Frode Nordang Bye Statens vegvesen Naturmiljø/Naturressurser Ja 
Tone Bakken Statens vegvesen Byggeleder Ja 
Trond Arne Stensby Statens vegvesen Konstruksjon Ja 
Anders Ellevold 
Seielstad 

Statens vegvesen Konstruksjon, vedlikehold Ja 

Hans Olav Hellesøe Statens vegvesen Trafikksikkerhet Ja 
Runa Aaland Eggum Statens vegvesen Sekretær Tuv- Venås,  

Prosessleder Storeskar 
bru 

Ja 

Øyvind Storsveen 
Dale 

Statens vegvesen Sekretær Storeskar bru,  
Prosessleder Tuv- Venås 

Ja 

Bjørn Kristian Bråten Statens vegvesen Drift- og vedlikehold Nei 
Ottar Bjørnstad Statens vegvesen Elektro Nei 
Åsne Helleve Statens vegvesen Kulturmiljø Nei 
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1.5 Beskrivelse av planområdet og planlagt løsning 
Strekningen rv. 52 Tuv – Venås er en del av prosjektet rv. 52 Utbedringsstrekning tiltak Hemsedal og 
en del av fjellovergangen mellom Østlandet og Vestlandet, en viktig transportveg for godstransport. 
Området er også omtalt i Konseptvalgutredning (KVU) rv. 7 og rv. 52, Gol – Voss (Statens vegvesen, 
2017). 

Strekningen befinner seg vest for Hemsedal og har en ÅDT2020 på 1450 og tungbilandel på 26%. Det er 
en høy andel tungtransport på strekningen og framskrivinger viser ÅDT2040 på 1900 med en andel 30 
% tunge kjøretøy.  

 

 
Figur 2 Oversiktsbilde planområde 

 
Strekningen Tuv-Venås har følgende effektmål lagt til grunn: 

• Reduserte avstandskostnader 
• Bedre trafikkavvikling vinterstid ved uvær og kolonnekjøring 
• Skadekostnad og ulykkesfrekvens lik eller bedre enn forventet verdi for veger i denne 

dimensjoneringsklassen 

Støytebakken øst for Venås har bratt stigningsforhold på omtrent 8,2% og ved visse værsituasjoner 
oppstår det lengre trafikkstopp med tungtransport som står fast og fører til tilbakeblokkering av 
trafikk. I ekstremtilfellet har 150 vogntog blitt holdt tilbake fra å krysse fjellovergangen.  
 
Planlagt løsning skal bedre kjøreforholdene og vinterregulariteten ved å redusere stigningsforholdet 
til omtrent 5,5%. Eksisterende kjettingplass tilfredstiller ikke kravene i håndbøkene og er utformet 
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for kort og for smal. Kjettingplassen er flyttet fra Rjukandefoss camping fordi dagens plassering gir en 
utflytende løsning og er ugunstig. På grunn av for kort strekning mellom kjettingplass og 
Støytebakken blir tunge kjøretøy forhindret fra å komme opp i tilstrekkelig fart før stigningen. 
Kapasiteten på kjettingplassen er også for lav. Planlagt kjettingplass flyttes 450 meter lenger mot øst 
og planlegges i tråd med håndbøkene med en totallengde på 130 meter inklusive opp- og 
nedtrappinger. Oppstillingsplassen er 80 meter lang og en bredde på 6 meter. Utforming av 
kjettingsplass er vist i figur 3.  

 
Figur 3 Illustrasjon planlagt utforming lomme for kjettingplass 

 
 
 

 
Figur 4 Illustrasjon flytting av kjettingplass 

 
Videre vil tiltaket sanere avkjørsler og tilrettelegge for myke trafikanter med gang- og sykkelveg. Det 
er i dag 20 avkjørsler på strekningen og det er ikke tilbud for gående og syklende. Planlagt løsning 
viker ut av dagens veglinje mellom profil 750 og 1050, og muliggjør dermed samordning av 7-8 
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avkjørsler ved å samtidig slake ut horisontalkurvaturen i området. Fartsgrensen på strekningen er i 
dag 70 km/t. Det er planlagt for fartsgrense 80 km/t.  

 

Det er planlagt for dimensjoneringsklasse H1 med et tverrprofil på 9 meter og forsterket 
midtoppmerking. Dagens veg har en kjørebanebredde på 5,6 meter, og dekkebredde, asfalt, på 6,3 
meter. 

 

Figur 5 Tverrprofil dimensjoneringsklasse H1 (N100 Veg- og gateutforming, 2019) 

 

Gang- og sykkelveg er planlagt på sørside fra start tiltak til Rjukandefoss camping. Videre vestover er 
den lagt på nordside av vegen på strekningen fra Rjukandefoss camping til omtrent profil 1050. Her 
videreføres gang- og sykkelveg på sørside og over på gamle Venås bru. Gang- og sykkelveg er 3,5 
meter bred.  

 
1.6 Lokal beredskap 

Brann 

Planområdet inngår i Hallingdal brann- og redningsteneste IKS. Nærmeste brannstasjon er Hemsedal 
brannstasjon, Brannmannskapet rykker ut på branner og trafikkulykker. 
Ved stengt veg/uframkommelig veg er nærmeste brannstasjon i Lærdal.  

Politi 

Planområdet inngår i Sør-øst politidistrikt og nærmeste lensmannskontor er Midtre Hallingdal 
lensmannskontor som er lokalisert på Gol.  

Ambulanse 

Ambulansetjenesten er organisert under Vestre Viken Hf og nærmeste ambulansestasjon er i 
Hemsedal.   

Omkjøringsmuligheter 

Fra Tuv er det ved stenging i planområdet omkjøring via E16 Filefjell. Dette gir omtrent en 1t og 15 
min lengre kjøreveg mellom Tuv og Borlaug i Lærdal. Tungtransport kan ved stenginger på Rv. 52 
omdirigeres ved Hønefoss og Borlaug. En omkjøring via E16 vil gi en økt omkjøringstid på omtrent 15 
minutter.  
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1.7 Klimaendringer 
Klimaprofilen til Buskerud (Norsk klimasenter,2021) viser et særlig behov for å tilpasse for kraftig 
nedbør som øker vesentlig i intensitet og hyppighet. Dette vil føre til mer overvann og øke flomfaren. 
Det forventes en økning i flomvannføringen også i mindre bekker og elver. På grunn av økt 
nedbørsmengder og regn som faller på snødekt underlag vil det være økt fare for jord, flom- og 
sørpeskred samt våtsnøskred. Det er også økt sannsynlighet for hyppigere isganger og isganger 
høyere oppe i vassdragene enn i dag. Figur under viser et sammendrag av forventede endringer i 
klima, hydrologiske forhold og naturfarer som kan ha betydning for samfunnssikkerheten i området. 

For planområdet er ikke havnivåstigning/stormflo samt stabilitetsutfordringer med marin leire 
aktuelt. 
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Figur 6 Sammendrag av forventede endringer fra perioden 1971–2000 til 2071–2100 i klima, hydrologiske 
forhold og naturfarer som kan ha betydning for samfunnsikkerheten, hentet fra klimaservicesenter.no 
juni 2021 

Mørkedøla går langsmed eksisterende rv. 52. Det er også et mindre bekkeløp i området som krysser 
rv. 52.  

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet, og dette vil stille 
større krav til overvannshåndteringen i fremtiden. Det er viktig å ta hensyn til overvann i 
arealplanlegging siden vannet må sikres tilstrekkelig plass.  

For å unngå forhøyet skaderisiko som følge av forventet økning i kraftig nedbør anbefales å legge et 
klimapåslag på dagens dimensjonerende nedbør hentet fra IVF-kurver. Klimapåslaget for overvann er 
det samme som for kraftig nedbør. 

Årsnedbøren i Buskerud er beregnet å øke med cirka 15 %. Nedbørendringen for de fire årstidene er 
beregnet til: 

• Vinter: +30 % 
• Vår: +25 % 
• Sommer: +5 % 
• Høst: +10 % 

Store nedbørmengder over tid kan føre til flom i vassdrag. Intens, kortvarig nedbør kan også 
forårsake flom. I fremtiden må man være spesielt oppmerksom på at mindre bekker og elver kan 
finne nye flomveier. 

For dette vassddraget er det ikke nødvendig for klimapåslag der det finnes faresonekart. Det er 
gjennomført faresonekartlegging for flom for tettstedet Tuv som ligger til grunn for flomvurderinger 
innenfor faresonekartleggingen.  
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2. Risikoidentifisering 

Risikoidentifisering er presentert i Sjekkliste for risikoidentifisering, se vedlegg 1.  Følgende risiko er 
identifiserte (hendelser merket med «Ja»): 

• Naturfare: Hendelser med snøskred, steinsprang, overvann og flomhendelser 
• Tilgjengelighet: Tilkomst for nødetater i anleggsperiode 
• Samfunnsviktige objekter: Regional- og lokal høyspentkabel som ved brudd eller 

undergraving av element kan føre til store personskader og forhindre strømforsyning 
• Trafikksikkerhet: Økt fare for ulykker i anleggsfase og risiko ved økt fartsgrense 
• Miljøfarer: Forurensing av Mørkedøla  

Aktuelle risikoforhold/uønskede hendelser er vurdert videre i kapittel 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse, 
der forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvens for hendelsene også er presentert.  

2.1 Naturfare 
Klimaendringer fører til at man i fremtiden vil få andre påvirkninger fra naturhendelser enn det man 
tidligere har hatt. Ros- analysen skal vurdere om utbyggingen kan påvirke sannsynligheten og 
konsekvensen for fremtidige naturhendelser. Det er vurdert til at området ikke er spesielt utsatt for 
naturfare i dag og at utbyggingen ikke medfører store endringer i eksisterende terreng, som hogst og 
fjerning av stabiliserende masser som vil øke faren for framtidige hendelser.  

Tiltaket ligger i nærføring av bekk og elv. Hydrologiske påvirkninger må vurderes for å hindre 
overvann og økt behov for vedlikehold på grunn av vann- og flomsituasjoner.  

Skred 

I bratt terreng vil klimautviklingen kunne gi økt hyppighet av skred som er knyttet til økte og mer 
intense nedbørsmengder, snøfall og snøsmelting. Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred 
og sørpeskred. Planområdet er innenfor aktsomhetsområde for jord- og flomskred ved Venås bru. 
Selve tiltaket er planlagt gjennomført utenfor aktsomhetsområdene for jord-, flom- og sørpeskred.  
 
På nordsiden av planområdet ligger Karisetberget som har bratt stigningsforhold. Kraftige 
nedbørsperioder kan øke risikoen for steinsprang. Varmere og våtere klima kan føre til at det regner 
på snødekte flater som øker risikoen for våtsnøskred. Området ligger innenfor aktsomhetsområde 
for steinsprang og snøskred. Det er ingen kjente 
skredhendelser registrert. Aktsomhetskartene er 
grove og konservative for bruk på 
reguleringsplannivå. Vegetasjon og topografiske 
forhold tilsier at det ikke er fare for at skred og 
steinsprang vil nå den aktuelle strekningen. 
Fagressurser for geofagene har vurdert 
sannsynlighet og konsekvens for utglidinger og 
skred knyttet opp til utbyggingstiltaket som liten 
og det er ikke kjent som et skredutsatt område. 
Veglinje følger i stor grad eksisterende veg. Ved 
profil 750 og 1050 er trase er lagt utenfor dagens 
vegtrase. Det er utført geotekniske undersøkelser 
i dette området som viser gode grunnforhold.  

Figur 7 Veglinje er lagt utenfor dagens trase ved 
profil 750-1050 
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Figur 8 Helningskart basert på terrengmodell med oppløsning 10 meter, Karisetberget med rød og brun 
fargeskalering 
 

 

Figur 9 Aktsomhetsområde for steinsprang, utløsnings- og utløpsområde 
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Figur 10 Aktsomhetsområde snøskred, utløsnings- og utløpsområde 

 

 

Figur 11 Aktsomhetsområde for jord- og flomskred 

 

Flom 

Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom ved Nymoen og ved avslutning gang-sykkelveg 
ved gamle Venås bru. På reguleringsplannivå er flomsonekartene konservative for bruk. Det er 
gjennomført faresonekartlegging 200-årsflom for tettstedet Tuv. For tiltaket er flomsonen kartlagt i 
det området der tiltaket er nærmest Mørkedøla. Ved videreføring av gang- og sykkelveg videre mot 
Tuv i senere planer vil en kunne komme inn i flomsone. Myke trafikanter oppholder seg ikke på gang- 
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og sykkelveger over lang tid og en vil kunne stenge bruken ved særlige hendelser med opphøyet 
risiko.  

Det er en kryssende bekk i området rundt Sletthaug. Planforslaget legger opp til å senke veglinjen 
noe i dette området, noe som kan gi økt sannsynlighet for erosjon, flom og økte 
vedlikeholdskostnader. N200 Vegbygging stiller krav til dimensjonering for vann (Statens vegvesen, 
2018). 

 

Figur 12 Flomsone 200-årsflom 

 

 

Figur 13 Aktsomhetsområde for flom 
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2.2 Tilgjengelighet 
Vegutbyggingen kan i anleggsperioden påvirke tilgjengeligheten for nødetater og 
omkjøringsmuligheter samt leveranse av samfunnsviktige tjenester. Tiltaket legger ikke opp til en ny 
strekning som gir en ny og bedre høystandard omkjøringsmulighet sammenlignet med eksisterende 
situasjon. Situasjonen etter ferdigstilling er derfor vurdert tilnærmet lik dagens situasjon.  

Tilkomst for nødetater 

I driftsfase vil tiltaket påvirke tilgjengeligheten på strekningen positivt ved redusert risiko for 
trafikkstopp og ulykker ved bredere tverrprofil, slakere kurvatur og bedre stigningsforhold. 
Kjettingplassen blir flyttet lengre mot Tuv og den visuelle kontakten til stigningsforholdet i bakken 
blir dårligere. Dette kan føre til at sjåfører velger å ikke ta på kjetting på nyetablert kjettingplass og 
det er en restrisiko knyttet til den eksisterende problemstillingen med trafikkstopp og 
tilbakeblokkering.  
 
For nødetater vil tilgjengeligheten lokalt i området i praksis kunne bli bedre enn dagens situasjon. 
Det blir tilrettelagt med en 3,5 meter bred gang- og sykkelveg som vil kunne brukes som 
forbikjøringsmulighet for nødetater dersom veg blir steng ved en ulykkessituasjon.  
 
Siden anlegget i stor grad skal bygges over eksisterende veg blir tilkomst i anleggsperioden påvirket 
ved kortere stopp. Det skal under ingen omstendigheter være stengningsperioder over 10-15 min. 
Det kan oppstå nødsituasjoner i stengingsperiodene eller at det oppstår uforutsatte hendelser, 
sprengningsulykker eller liknende, der veg likevel blir utilgjengelig. Det kan i slike tilfeller også oppstå 
hendelser ved oppstuing og tilbakeblokkering av tunge kjøretøy som hindrer framkommeligheten. 
 
 

2.3 Samfunnsviktige objekter og virksomheter 
Skoler, barnehager og sykehjem er samfunnsviktige objekt som krever særskilte hensyn og 
evakuering fra slike institusjoner kan være tidkrevende. Det er ikke identifisert at tiltaket vil påvirke 
virksomheten til slike objekter nært eller inntil planområdet. Det må sikres god kommunikasjon med 
skole for å forhindre ulykker med skoleelever i anleggsfase. 

Avløp, vann- og kraftforsyning sikrer samfunnets funksjonalitet. Det er kraftforsyning i området som 
må hensyntas både med tanke på forsyning og ulykker med høyspent.  

Skole 

Øst for tiltaket ligger Tuv skole. Kommunen har informert om at det foreligger planer om å flytte 
lokasjon i framtiden. Tiltaket ligger i et område med spredt bebyggelse og flere fritidsboliger. Elever i 
dette området har tilbud om skoleskyss på grunn av farlig skolevei langs rv. 52. Tiltaket er ikke i 
nærføring av skole, men vil være positiv for myke trafikanter til og fra skole etter etablering av gang- 
og sykkelveg. Det vil være lite tilpasninger for myke trafikanter i anleggsperioden og de vil i praksis bli 
henvist til det samme nettet som øvrig trafikk.  

Kraftforsyning 

Tiltaket ligg i nærføring av regional- og lokalnett for kraftforsyning vist med hhv blått og grønt spenn 
figur 14. Forsyningene går i luftspenn langs og over rv. 52. Det kan oppstå hendelser der 
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anleggsmaskiner kommer i kontakt med spennet og/eller at fundament blir undergravd. 
Ledningsbrudd og kortslutninger av el-kabler kan føre til store personskader.   

 

Figur 14 Oversikt kraftforsynsingsnett og lokasjon Tuv skole 

 

 

1.1 Trafikksikkerhet 
Strekningen er i dag ikke en spesielt utsatt ulykkesstrekning med alvolige ulykker. Det er registrert 
seks trafikkulykker med skadegrad i området, gul markering i figur 15 (NVDB, 2021). På grunn av 
stigningsforholdene er det årlig flere hendelser med utforkjøringer og fastkjørte kjøretøy. 
Sannsynligheten for ulykker med høyere alvorlighetsgrad er til stede. På grunn av utflytende 
kjettingplass, uten fysisk skille fra kjørebanen ligger det en mulighet for en framtidig dødsulykke 
knyttet til hendelser med påkjørsel mellom kjøretøy og mennesker i kjørebanen. Kapasiteten til 
dagens kjettingplass er for liten som utgjør en risiko for at enkelte sjåfører velger å kjøre forbi uten å 
ta på kjettinger med påfølgende risiko for utforkjøring og stopp. Bedre kurvatur, slakere 
stigningsforhold og H1-standard med forsterket vegoppmerking vil gjøre vegen mer trafikksikker enn 
dagens veg. De eksisterende trafikksikkerhetsutfordringene vil bli bedret med den planlagte 
kjettingplassen med bedre kapasitet og utformet i tråd med normalkrav.  
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Figur 15 Seks registrerte ulykker med skadegrad i nærområdet (NVDB,2021) 

 

Driftssituasjon 

Tiltaket er et framkommelig- og trafikksikkerhetstiltak. Stigningsforholdet er vesentlig forbedret og 
kurvaturen er slaket ut og vil gjøre vegen mindre utsatt for trafikkulykker knyttet til tungtransport 
som blir stående fast på vinterføre sammenlignet med dagens situasjon. Ny veg er planlagt med H1-
standard, med forsterket kant- og midtoppmerking. Kjettingplassen vil bli mer trafikksikker med en 
utforming som tilfredsstiller håndbokskrav med tilstrekkelig bredde, lengde og med trafikkdeler mot 
kjørefelt. 
 
Etablering av gang- og sykkelveg vil forbedre sitasjonen for myke trafikanter. I dag er vegen lite 
tilrettelagt for myke trafikanter og i liten grad nyttet som skoleveg eller som ferdselsåre for barn. Nye 
momenter som tilkommer løsningen, er at det blir tilrettelagt for en gang- og sykkelveg som avsluttes 
på rv. 52 og at veien videre inn mot Tuv sentrum er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter. Tilrettelagt 
gang- og sykkelveg kan føre til flere myke trafikanter på strekningen enn det er i dag og øke risikoen 
for påkjørsler av myke trafikanter der gang- og sykkelveg ikke er fullført.  
 
Fartsgrensen er i dag 70 km/t men det planlegges for fartsgrense 80 km/t. Myke trafikanter skal 
krysse veien i 80 km/t som kan gi en økt risiko for fotgjengerpåkjørsler sammenlignet med dagens 
situasjon.  
 
Det er mye vilt i området. Ny plan vil i liten grad påvirke risikoen for viltpåkjørsel siden trase for 
eksiterende veg i stor grad blir videreført uten andre tiltak for vilt. Utbedring av siktforhold gjennom 
slakere kurvatur og et bredere tverrprofil kan føre til at vilt i vegbanen blir oppdaget tidligere. I tillegg 
vil siktrydding av vegetasjon rundt veien virke positivt.  
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Anleggssituasjon 

Det er en generell risiko knyttet til anleggsvirksomhet. Det forutsettes at gjeldene retningslinjer og 
prosedyrer for anleggsarbeid følges. Før oppstart skal det gjennomføres egne risikovurderinger og 
det skal utarbeides en SHA-plan for entreprenør før anleggsstart og sikker-jobb-analyse (SJA) skal 
gjennomføres ved utførelse av risikofylt arbeid.  
 
I anleggsperioden vil det være en høydeforskjell mellom gammel og ny veg som kan føre til velt av 
kjøretøy dersom kjøretøy kommer utenfor vegbanen. Midlertidig kjøreveg skal ha fast dekke og 
sikrer god framkomst for store kjøretøy.  
 
I anleggsperioden er det også en økt risiko for ulykker mellom anleggsmaskiner og andre trafikanter 
på grunn av blindsonen til store kjøretøy. Videre er det en risiko for påkjørsler av mannskap som 
arbeider i anleggsområdet. 
 
Det er ingen prosjektspesielle utfordringer knyttet til sprengningsarbeid i dette tiltaket. 
Sprengningsulykker kan få store konsekvenser for helse og forskrift om handtering av 
eksplosjonsfarlig stoff regulerer oppbevaring og bruk av sprengstoff. Statens vegvesen har interne 
rutiner med entreprenør før sprengningsarbeid starter for å gjennomgå rutiner og 
sikkerhetsvurderinger. Det må sikres areal for sikker midlertidig oppbevaring av sprengstoff.  
 
På grunn av den høye andelen tungbiltransport kan det oppstå situasjoner ved tilbakeblokkering ved 
uforutsatte trafikkstopp i trafikktunge perioder. Tirsdager er ukedagen med størst trafikkmengde. 

 

2.4 Miljøfarer 
Det er ingen kjente lokaliteter med forurensede områder innenfor planområdet 
(grunnforurensning.miljodirektoratet.no, 2021). 

Mørkedøla er et verna vassdragsområde. Det kan oppstå hendelser med betong, olje-, dieselsøl i 
anleggsperioden. Dette er forhold som også blir regulert gjennom kontrakt med utførende.  

Det kan oppstå flomsituasjoner i området rundt kryssende bekk og i flomsone. Ved kontakt mellom 
vann og overbygningsmasser kan finstoff og annen forurensing komme ut i vassdraget.  

Det vil være støy- og støvproblematikk i anleggsfase som også må ivaretas gjennom YM-plan. 
Planområdet er utenfor tettbygd strøk og en har ingen spesielle støy- og støvsensitive områder som 
må tas spesielt hensyn til.  

3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsanalysen av identifiserte risikoforhold/uønskede hendelser er presentert 
gjennom tabell 3. Ved å identifisere uønskede hendelser som kan inntreffe i planområdet ved 
gjennomføring av prosjektet kan man foreslå tiltak som kan forhindre hendelsen 
(sannsynlighetsreduserende tiltak) og/eller mildne utfallet (konsekvensreduserende tiltak). 
Kunnskapsstyrken knyttet til vurderingene er vurdert som god da gruppen som har vært involvert 
gjennom analyseprosessen har faglig styrke og bredde og det var lite uenighet i gruppen. 
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Tabell 3 Identifiserte risikoforhold/uønskede hendelser 

Identifi-
serte 
risiko-
forhold jf 
vedlegg 1 

Uønsket hendelse Sannsyn-
lighet 

Konsekvens Tiltak 

4 Steinsprang 
eller steinskred 
på rv.52 

Lav Liv og 
helse 

Små  Ingen tiltak nødvendig 
  
  Miljø-

skader 
Små 

Fram-
komm
elighet 

Små 

6 Snøskred på rv. 
52 

Lav Liv og 
helse 

Små  Ingen tiltak nødvendig 
  
  Miljø-

skader 
Små 

Fram-
komm
elig-
het 

Små 

10 Flom i 
Mørkedøla som 
tar med seg veg 
eller at 
vannmassene 
stenger veg 

Middels Liv og 
helse 

Små 10.1 Plastring elvekant i sideelv   
                                                                                                 
10.2 Legge inn omsynssone flom 
 
10.3 Bruke reine/vaskede masser der det er 
potensiale for nærkontakt med vannløp  
 
10.4 Gjennomføre flomvurderinger ved Nymoen 

Miljø-
skader 

Mid
dels 

Fram-
komm
elig-
het 

Mid
dels 

11 Flom i 
kryssende bekk 
som 
undergraver veg 
som fører til 
økte 
vedlikeholdskos
tnader og 
vannmasser som 
kan føre til 
stengt veg 

Middels Liv og 
helse 

Små 11.1 Vurdere utforming av bekkeløp og sikre nok 
areal til bekkeløpet ved hjelp av hydrologiske 
beregninger/flomvurderinger 
 
11.2 Plastre bekkeløp og dimensjonere stikkrenne 
tilstrekkelig 
 
11.3 Bruke reine/vaskede masser der det er 
potensiale for nærkontakt med vannløp 

Miljø-
skader 

Mid
dels 

Fram-
komm
elig-
het 

Mid
dels 

18 Store 
nedbørsmengder
, intens nedbør  
(som fører til 
overvann) 

Middels Liv og 
helse 

Små Ivaretatt gjennom tiltak 10.1 og 11.2 
  
  Miljø-

skader 
Små 

Fram-
komm
elighet 

Mid
dels 

25 Utrykningskjøre
tøy kommer seg 
ikke frem til 
hendelse på 
grunn av stengt 
veg, smal veg 
og trafikkork 

Middels Liv og 
helse 

Mid
dels 

25.1 Jevnlig og fortløpende kommunikasjon med 
nødetater før og under bygging 
 
25.2 Vurdere bruk av nødnett eller at nødetater har 
telefonnummer til anleggsleder/sprengingsleder 
 
25.3 Nødetat blir SMS-varslet ved hendelser på lik 
linje som svv 
 
25.4 Regulere nok areal til at tilgjengelig kjørefelt 
i anleggsfase er 3,5 meter bredt 
 

Miljø-
skader 

Ikke 
aktu
elt 

Fram-
komm
elig-
het 

Mid
dels 
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25.5 Arbeidsvarslingsplan som omdirigerer 
tungtrafikk via E16 ved fare for oppstuing og 
trafikkork i anleggsperiode 
 
25.6 Skilte kjettingplass godt og strategisk for å 
motivere til å ta på kjetting før bratt stigning ved 
ferdigstilt anlegg 

27 Ulykkeshendels
e myke 
trafikanter på 
skolevei 

Lav Liv og 
helse 

Mid
dels 

27.1 God kommunikasjon med skole før og under 
bygging 
 
27.2 Kommunisere at skolebarn bør bruke 
skoleskyss i anleggsperiode 
  
  

Miljø-
skader 

Ikke 
aktu
elt 

Fram-
komm
elig-
het 

Mid
dels 

32 Brudd i lokal og 
regional 
kraftforsyning 
som går i 
luftspenn langs 
og over rv.52 
ved kabelbrudd 
og undergraving 
element 

Middels Liv og 
helse 

Mid
dels 

32.1 Oppfølging av risikoarbeid i sammenheng 
med nærføring av høyspent implementeres i SHA-
plan 
 
32.2 Hensynssone i reguleringsplan 
  

Miljø-
skader 

Lav 

Fram-
komm
elig-
het 

Lav 

34 Velt av kjøretøy 
på grunn av 
høydeforskjell 
ny og 
eksisterende veg 
i anleggsperiode 

Middels Liv og 
helse 

Mid
dels 

34.1 Regulere nok areal til å ha få etablert 
tilstrekkelig sikring 
  
  

Miljø-
skader 

Lav 

Fram-
komm
elig-
het 

Mid
dels 

34 Påkjørsel 
arbeidsmannska
p  

Middels Liv og 
helse 

Mid
dels* 

34.2 Riktig arbeidsvarsling til riktig tid for å sikre 
overholdelse når det faktisk er arbeid på vegen 
 
34.3 Kommunikasjon på både norsk og russisk om 
at det er arbeid på veg 
  
 
 
* hendelsen er vurdert som middels basert på tabell 
6, men faktisk konsekvens kan i enkelthendelser 
være alvorlig (død) 

Miljø-
skader 

Ikke 
aktu
elt 

Fram-
komm
elig-
het 

Lav 

34 Påkjørsel 
mellom 
anleggsmaskine
r og andre 
trafikanter på 
grunn av 
blindsone 

Middels Liv og 
helse 

Mid
dels 

34.4 Legge alle anleggspåkjøringer for 
anleggsmaskiner med rettest mulig vinkel på 
hovedveg 
 
34.5 Etablere snuområde i Tuv ved f.eks området 
rundt Hemsedal maskinlag for å redusere rygging 
med anleggsmaskiner 
  

Miljø-
skader 

Lav 

Fram-
komm
elig-
het 

Lav 

34 Påkjørsel myke 
trafikanter på 
strekning 
utenfor 

Middels Liv og 
helse 

Mid
dels 

34.6 Føre g/s-veg inn på avkjørsel/lokalnett og 
lede syklister over denne istedenfor videre på rv. 
52 ved hjelp av fysisk utforming og skilting 
  
  

Miljø-
skader 

Ikke 
aktu
elt 
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tiltaksområde i 
driftsfase 

Fram-
komm
elig-
het 

Lav 

34 Påkjørsel myke 
trafikanter i 
anleggsfase 

Middels Liv og 
helse 

Mid
dels 

34.7 Gjennomføre bygging i sommerhalvår og 
unngå årstid der det offpistkjøring etc i området 
 
34.8 Skilte for mulig omkjøring for syklister ved 
"naturveg" som går fra Venås bru og inn mot Tuv 
på sørside Mørkedøla 
  

Miljø-
skader 

Ikke 
aktu
elt 

Fram-
komm
elig-
het 

Lav 

34 Spreningsulykk
er ved 
midlertidig 
lagring 
sprengstoff 

Middels Liv og 
helse 

Mid
dels 

34.9 Sikre areal for sikker midlertidig oppbevaring 
av sprengstoff 

Miljø-
skader 

Lav 

Fram-
komm
elig-
het 

Lav 

34 og 35 Påkjørsel 
kryssende 
fotgjengere 

Middels Liv og 
helse 

Mid
dels 

35.1 Gjennomføre trafikksikkerhetsrevisjon for å 
sikre at 80 km/t er rett fartsgrense gitt de stedlige 
forholdene 
  
  

Miljø-
skader 

Ikke 
aktu
elt 

Fram-
komm
elig-
het 

Lav 

42 Olje-, diesel og 
betongsøl i 
anleggsperiode 
som forurenser 
Mørkedøla  

Middels Liv og 
helse 

Lav 42.1 beredskapsplan mot akutte utslipp og unngå å 
fylle drivstoff/lagre drifstoff nært vassdrag der det 
er fare for avrenning 
 
42.2 Krav om at betongbiler ikke blir reinhold på 
anleggsområdet. Frakte overskuddsmasser tilbake 
til betongfabrikken hvor bilene reingjøres 
  

Miljø-
skader 

Store 

Fram-
komm
elig-
het 

Lav 

42 Finstoff og 
annen 
forurensning fra 
overbygningsma
ssene blir fraktet 
med vannmasser  
ut i Mørkedøla 

Middels Liv og 
helse 

Lav Ivaretatt gjennom tiltak 10.1, 10.3, 11.1 og 11.3 
  
  Miljø-

skader 
Mid
dels 

Fram-
komm
elig-
het 

Lav 

42 Støy- og støv-
forurensing i 
anleggsperiode  

Middels Liv og 
helse 

Lav 42.3 Krav om at vegbane skal reingjøres 
fortløpende og at det ikke arbeides om natta. 
Varsle og informere naboer og andre berørte 
fortløpende.  
  
  

Miljø-
skader 

Mid
dels 

Fram-
komm
elig-
het 

Ikke 
aktu
elt 
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En kort beskrivelse av feltene og verdigradering i risikoskjemaet er gitt nedenfor: 

 

Tabell 4 Forklaring av feltene i risikoskjema 

 

 

Tabell 5 3-delt sannsynlighetsgradering hentet fra V712 Konsekvensanalyser 

 

 

Tabell 6 3-delt konsekvensgradering hentet fra V712 Konsekvensanalyser 
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4. Risikoevaluering og oppfølging 

I tabell 7 er det gitt en skjematisk oppstilling av uønskede hendelser/risikoforhold som bør trekkes 
frem og krever videre oppfølging. Anbefalte tiltak er hentet fra risikoskjema i tabell 3. Tabellen viser i 
tillegg i hvilken fase det er anbefalt å gjennomføre tiltaket. 

 

Tabell 7 Oppsummering av foreslåtte tiltak 

Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak I hvilken fase tiltak 
er anbefalt 

gjennomført. skriv 
«og» «eller» hvis 

tiltak bør 
gjennomføres i flere 

faser eller valgfritt en 
av dem  

ROS-analyse 
2021] [Rv. 52 Tuv 
- Venås] 

ID - Risiko- og 
sårbarhetsforhold 

Tiltak: 

R
eg

ul
er

in
gs

pl
an

 
 

By
gg

ep
la

n 

A
nl

eg
gs

fa
se

 

D
ri

fts
fa

se
 

St
at

us
 / 

op
pf

øl
gi

ng
 

 

10. Flom i elv 10.1 Plastring elvekant i sideelv   
                                                                                                 
10.2 Legge inn omsynssone flom 
 
10.3 Bruke reine/vaskede masser der det er potensiale for 
nærkontakt med vannløp  
 
10.4 Gjennomføre flomvurderinger ved Nymoen R

eg
ul

er
in

gs
pl

an
 o

g 

By
gg

ep
la

n 
og

 

A
nl

eg
gs

fa
se

 

 

 

11. Flom i bekk og 18. 
overvann 
 

11.1 Vurdere utforming av bekkeløp og sikre nok areal til 
bekkeløpet ved hjelp av hydrologiske beregninger/flomvurdering 
 
11.2 Plastre bekkeløp og dimensjonere stikkrenne tilstrekkelig 
 
11.3 Bruke reine/vaskede masser der det er potensiale for 
nærkontakt med vannløp 

R
eg

ul
er

in
gs

pl
an

 o
g 

By
gg

ep
la

n 
og

 

A
nl

eg
gs

fa
se

 

 

 

25. Tilkomst nødetater 25.1 Jevnlig og fortløpende kommunikasjon med nødetater før og 
under bygging 
 
25.2 Vurdere bruk av nødnett eller at nødetater har 
telefonnummer til anleggsleder/sprengingsleder 
 
25.3 Nødetat blir SMS-varslet ved hendelser på lik linje som svv 
 
25.4 Regulere nok areal til at tilgjengelig kjørefelt i anleggsfase er 
3,5 meter bredt 
 
25.5 Arbeidsvarslingsplan som omdirigerer tungtrafikk via E16 
ved fare for oppstuing og trafikkork i anleggsperiode 
 
25.6 Skilte kjettingplass godt og strategisk for å motivere til å ta 
på kjetting før bratt stigning ved ferdigstilt anlegg R

eg
ul

er
in

gs
pl

an
 o

g 

By
gg

ep
la

n 
og

 

A
nl

eg
gs

fa
se
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27. Skole/barnehage 27.1 God kommunikasjon med skole før og under bygging 
 
27.2 Kommunisere at skolebarn bør bruke skoleskyss i 
anleggsperiode 
 

R
eg

ul
er

in
gs

pl
an

 
og

 
By

gg
ep

la
n 

og
 

A
nl

eg
gs

fa
se

 

 

 

32. Kraftforsyning 32.1 Oppfølging av risikoarbeid i sammenheng med nærføring av 
høyspent implementeres i SHA-plan 
 
32.2 Hensynssone i reguleringsplan 
 
 

R
eg

ul
er

in
gs

pl
an

 o
g 

By
gg

ep
la

n 
og

 

A
nl

eg
gs

fa
se

 

 

 

34. Økt ulykkesrisiko  
 

34.1 Regulere nok areal til å ha få etablert tilstrekkelig 
arbeidssikring der det er stor høydeskille mellom ny og 
eksisterende veg 
 
34.2 Riktig arbeidsvarsling til riktig tid for å sikre overholdelse 
når det faktisk er arbeid på vegen 
 
34.3 Kommunikasjon på både norsk og russisk om at det er arbeid 
på veg 
 
34.4 Legge alle anleggspåkjøringer for anleggsmaskiner med 
rettest mulig vinkel på hovedveg 
 
34.5 Etablere snuområde i Tuv ved f.eks området rundt Hemsedal 
maskinlag for å redusere rygging med anleggsmaskiner 
 
34.6 Føre g/s-veg inn på avkjørsel/lokalnett og lede syklister over 
denne ved hjelp av fysisk utforming og skilting istedenfor videre 
på rv. 52 ved avslutting av tiltak   
 
34.7 Gjennomføre bygging i sommerhalvår og unngå årstid der 
det offpistkjøring etc i området 
 
34.8 Skilte for mulig omkjøring for syklister ved "naturveg" som 
går fra Venås bru og inn mot Tuv på sørside Mørkedøla i 
anleggsperiode 
 
34.9 Sikre areal for sikker midlertidig oppbevaring av sprengstoff 
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35. Særskilte forhold som 
bør vurderes/er vurdert i 
en 
trafikksikkerhetsrevisjon 

35.1 Gjennomføre trafikksikkerhetsrevisjon for å sikre at 80 km/t 
er rett fartsgrense gitt de stedlige forholdene 
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42. Annen miljøfare og 
miljøskader pga. større 
uønsket hendelse 

42.1 beredskapsplan mot akutte utslipp og unngå å fylle 
drivstoff/lagre drifstoff nærmt vassdrag der det er fare for 
avrenning 
 
42.2 Krav om at betongbiler ikke blir reinhold på anleggsområdet. 
Frakte overskuddsmasser tilbake til betongfabrikken hvor bilene 
reingjøres 
 
42.3 Krav om at vegbane skal reingjøres fortløpende og at det 
ikke arbeides om natta. Varsle og informere naboer og andre 
berørte fortløpende.  
  
 
   By

gg
ep

la
n 

og
 

A
nl

eg
gs

fa
se

 

 

 

 

Planleggingsleder følger opp tiltak som skal innarbeides i reguleringsplan og sørger for informasjon 
om tiltak i senere prosjektfaser blir videreformidlet til prosjekterings- og byggeleder. 
Prosjekteringsleder har ansvar for tiltak innarbeides i byggeplan. Byggeleder har ansvar for tiltak i 
anleggsfase. 

5. Oppsummering 

Risiko knyttet til reguleringsplanen er størst i anleggsfasen for dette prosjektet. Hendelser som 
påvirker mennesker og som kan være en miljørisiko kan inntreffe. Gjennom å sikre nok areal til god 
arbeidssikring, trafikksikre avkjørsler for anleggstrafikk og snuplasser for å forhindre rygging på 
uoversiktlige plasser vil en bidra til å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser. Et viktig 
bidrag er også tett oppfølging av entreprenør i anleggsfase. Det er en høy andel tungtransport på 
strekningen. Rett arbeidsvarsling til rett tid og kommunikasjon om å hensynta arbeid på veg som er 
målrettet yrkessjåfører og trafikanter i området kan bidra til økt lojalitet ovenfor fartsgrensen og at 
trafikken hensyntar de som arbeider på veg. Kommunikasjon med nødetater og skole både før og 
under bygging er nødvendig.  

Det er også identifisert en endret risiko knyttet til økt fartsgrense på strekningen og samtidig legge til 
rette for myke trafikanter som skal krysse veien og føres videre til et system uten videreført gang- og 
sykkelveg. Fartsgrense bør videre utredes. Hendelser med størst risiko/konsekvens er:  

• Naturfare: Overvann og flom ved at linjepålegg er lavere enn dagens situasjon ved kryssende 
bekkefar og flomhendelser gang-sykkelveg i områdene der tiltakene avsluttes 

• Tilgjengelighet: Tilkomst for nødetater i anleggsperiode 
• Samfunnsviktige objekter: Regional- og lokal høyspentkabel som ved brudd eller 

undergraving av element kan føre til store personskader 
• Trafikksikkerhet: Økt fare for ulykker i anleggsfase, risiko for myke trafikanter utenfor 

planområdet og risiko ved økt fartsgrense 
• Miljøfarer: Forurensing av Mørkedøla av olje, diesel eller finstoff eller annen forurensing 

Det helhetlige risikobildet blir forbedret gjennom tiltaket ved at det blir planlagt for en veg med 
bedre trafikkavvikling vinterstid som reduserer faren for trafikkstopp og trafikkulykker. Bedre 
kurvatur og H1-standard med forsterket vegoppmerking vil gjøre vegen mer trafikksikker enn dagens 
veg. Tiltaket sanerer også avkjørsler og tilrettelegger for myke trafikanter med gang- og sykkelveg på 
strekningen. Dette bidrar til en mer trafikksikker veg med bedre fremkomst enn eksisterende 
situasjon.  
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Kjettingplassen blir også mer trafikksikker med endret plassering og utforming og reduserer dermed 
risiko for at det oppstår ulykker mellom de som skifter kjettinger og forbikjørende.  

2 Kilder 
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Vedlegg 1 Sjekkliste risikoindentifisering. 

 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold – ID  

Aktuelt  
(ja/nei) 

Kommentar 

Naturfare – kan utbyggingen påvirke eller bli påvirket av? 
Vurderinger er gjort basert på tilgjengelig informasjon om forventede klimaendringer i hele prosjektets levetid. 
Skred. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med? 
1. Jordskred Nei  

2. Flomskred Nei  
3. Sørpeskred Nei  
4. Steinsprang eller 
steinskred 

Ja Karisberget ligger nord for anlegget og er et aktsomhetsområde for steinsprang. Geologer har 
vurdert området og det er lite sannsynlighet for at tiltaket vil øke risiko for nedfall. Det er ikke 
kjent som et område med nedfall. 

5. Fjellskred Nei  
6. Snøskred  Ja Karisberget ligger nord for anlegget og er et aktsomhetsområde for snøskred. Geologer har 

vurdert området og det er vurdert som lite sannsynlighet at tiltaket vil øke risiko for Snøskred. 
Det er ikke kjent som et område med skredhendelser. 

7. Ustabil grunn/Fare for 
utglidning av vegbanen. 

Nei Det er gjennomført grunnundersøkelser der veg går utenom dagens linje. Informasjon fra 
grunneier har informert av det i dette området er fylt opp 5 meter med steinmasser. 
Grunnundersøkelsene viste godt resultat.  

8. Kvikkleireskred Nei  
9. Undersjøiske skred, fare 
for utglidning av sjøbunn. 

Nei  

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Flom. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ? 
10. Flom i elv/vassdrag  Ja Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom, spesielt området rundt Nymoen er utsatt. 

På reguleringsplan er aktsomhetskartene noe konservative for bruk. Det er gjennomført en 
flomsonekartlegging for tettstedet Tuv som stopper like øst for tiltaket. Ved videreføring av 
gang-sykkelveganlegg vil en gå inn i dette flomområdet. Områder som etter nærmere kontroll i 
felt er utsatt for flomfare, avsettes som hensynssoner på plankartet jf. pbl § 12-6. 

11. Flom i bekk Ja Det er en bekk som går langs og krysser veg. I nedbørstunge perioder kan denne potensielt kan 
gå over sin bredde og føre til utvasking av vegkropp og eller vannmettede masser som videre 
kan føre til behov for økt vedlikehold.  

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Uvær. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ? 
12. Snøfokk Nei  
13. Isgang  
(Broer er ofte utsatt, særlig 
lave broer) 

Nei  

14. Bølger Nei  
15. Stormflo Nei  
16. Vindutsatt (inkl. lokale 
forhold, f.eks. kastevind) 

Nei  

17. Sandflukt Nei  
18. Store nedbørsmengder, 
intens nedbør  
(som fører til overvann) 

Ja Det er en kryssende bekk i området som ved oppstuing og nedbørstunge perioder kan føre til 
overvann på veien. Veglinja er lagt noe lavere i planlagt løsning enn den er i dag og øker dermed 
risikoen. 

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Annet naturfare. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko i forbindelse med ? 
19. Isnedfall  Nei  



(Primært relatert til 
skjæringer, tunnelportaler og 
under broer) 
20. Ustabil vegskjæring, 
nedfall fra skjæring. Høye 
skjæringer over 10 m.  

Nei  

21. Skogbrann/lyngbrann Nei  
22. Annen naturfare (f.eks 
sprengkulde/frost/tele/tørke
/nedbørsmangel, jordskjelv – 
ifm. bru/tunnel) 
 
 
 

Nei  

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Tilgjengelighet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med ? 

23. Omkjøringsmuligheter Nei  
24. Adkomst til jernbane, 
havn, flyplass 

Nei  

25. Tilkomst for nødetater Ja Anleggsperioden vil kunne gi dårligere tilgjengelighet ved kortere stopp. Det skal under ingen 
omstendigheter være stengningsperioder på 10-15 min. Det kan potensielt oppstå 
nødsituasjoner i stengingsperiodene eller at det blir oppstår uforutsette hendelser, 
sprengningsulykker etc, der veg likevel blir utilgjengelig.  
 
Tiltaket vil etter bygging bedre tilgjengeligheten ved å redusere risiko for trafikkstopp ved 
bredere tverrprofil, slakere kurvatur og bedre stigningsforhold.  
 
Kjettingplassen blir flyttet lengre mot Tuv og den visuelle kontakten til stigningsforholdet i 
bakken blir dårligere. Dette kan føre til at sjåfører velger å ikke ta på kjetting på nyetablert 
kjettingplass og føre til trafikkstopp og tilbakeblokkering.  
 
Tiltaket legger ikke opp til en ny strekning som gir en ny og bedre omkjøringsmulighet, 
situasjonen er derfor lik dagens situasjon. For nødetater etc vil tilgjengligheten likevel kunne bli 
noe bedre enn dagens situasjon siden det blir tilrettelagt med en 3,5 meter bred gang- og 
sykkelveg som vil kunne brukes som forbikjøringsmulighet for nødetater dersom veg blir steng 
ved en ulykkessituasjon.  

26. Adkomst 
sykehus/helseinstitusjoner 

Nei  

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Samfunnsviktige objekter og virksomheter – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 

27. Skole/barnehage Ja Øst for tiltaket ligger Tuv skole. Det foreligger planer om flytting av skolen. Vegstrekningen er 
potensielt skoleveg men på grunn av utrygg veg har elever krav til skyss. Anleggsperioden vil 
ikke være tilpasset myke trafikanter. Tiltaket er ikke i nærføring av skole men vil ha positiv effekt 
på skoleveg etter etablering av g/s-veg.  

28. Sykehus/helseinstitusjon Nei  
29. Flyplass/jernbane 
/havn/bussterminal 

Nei  

30. Vannforsyning 
(drikkevannskilder- og 
ledninger)  

Nei  

31. Avløpsinstallasjoner Nei  
32. Kraftforsyning, og 
datakommunikasjon  

Ja Tiltaket ligg i nærføring av regional- og lokalnett for kraftforsyning og går i luftspenn langs og 
over rv 52. Det kan oppstå hendelser der anleggsmaskiner kommer i kontakt med spennet og at 



(f.eks. kabel i bakken 
luftspenn eller trafostasjoner) 

fundament blir undergravd. Ledningsbrudd og kortslutninger av el-kabler kan føre til 

store personskader.   
33. Militære installasjoner Nei  
Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Trafikksikkerhet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 

34. Økt ulykkesrisiko  
(f.eks. viltpåkjørsler, 
utforkjøringer og andre 
trafikkulykker)  

Ja I anleggsperioden vil det være en høydeforskjell mellom gammel og ny veg som potensielt kan 
føre til velt. Videre er det også en risiko for påkjørsler av mannskap som arbeider i 
anleggsområdet. På grunn av den høye andelen tungbiltransport kan det oppstå situasjoner ved 
tilbakeblokkering ved uforutsatte trafikkstopp i trafikktunge perioder. Tirsdager er ukedagen 
med størst trafikkmengde.   
 
Ulykker mellom anleggsmaskiner og andre trafikanter på grunn av blindsone.  
 
Det blir tilrettelagt for et gang- og sykkelvegnett som avsluttes på rv. 52. Tilrettelagt gang- og 
sykkelveg kan føre til flere myke trafikanter på et nett som ikke er fullført videre på rv 52 mot 
Tuv og som er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter. Dette kan føre til en økt fare for påkjørsler. 
 
Kryssing av veg med fartsgrense 80 km/t kan øke risiko for fotgjengerpåkjørsler.  
 
Det er mye vilt i området. Utbedring av siktforhold gjennom slakere kurvatur vil påvirke risikoen 
for viltpåkjørsler positivt. 

35. Særskilte forhold som bør 
vurderes/er vurdert i en 
trafikksikkerhetsrevisjon 

Ja Fartsgrensen er i dag 70 km/t. Det blir tilrettelagt med gang- og sykkelveg som vil kunne øke 
andelen av myke trafikanter i et system der syklister og fotgjengere må krysse vegen. Ifølge 
fartsgrensekriteriene skal ny veg ha fartsgrense på 80 km/t. Det bør vurderes om fartsgrense 80 
km/t er trafikksikkert mtp de stedlige forholdene.  

36. Økt trafikk 
(og spesielt transport av 
farlig gods): 
- Skole/barnehage 
- Sykehus/helseinstitusjoner 
- Boligområder 
- Tunneler 

Nei  

Hendelse/Situasjon/  
Risikoforhold - ID 

Aktuelt 
(ja/nei) 

Kommentar 

Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med? 

37. Særlig brannfarlig 
industri 

Nei  

38. Naturlige farlige masser 
(f.eks. alunskifer og 
sulfidmasser) 

Nei  

39. Forurenset grunn Nei  
40. Terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare 

Nei  

41. Annen fare i omgivelsene Nei  
42. Annen miljøfare og 
miljøskader pga. større 
uønsket hendelse 

Ja Tiltaket er i nærføring av Mørkedøla. Det kan oppstå hendelser med olje- og dielselsøl i 
anleggsperioden.  
 
Ved kontakt mellom vann og overbygningsmasser kan finstoff komme ut i vassdraget.  
Velt av tankbil. 
 
Støy og støv i anleggsfase. 
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